KLONDIKE
Kovové fragmenty obsiahnuté vo farbe umocnené zlatými, striebornými a
zoxidovanými efektmi zaručujú perfektný výsledok izby s nádychom
kovových metalických stien vytvárajú pravdivý priestor. KLONDIKE je
vysoko kvalitný výrobok, ktorý je priedušný, umývateľný a pretierateľný
akoukoľvek inou vodou riediteľnou farbou.
CHARAKTERISTIKA: Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v
katalógu, starostlivo premiešajte KLONDIKE s presným množstvom
COLORI " potrebného na dosiahnutie farebného odtieňa: 15 ml na 2,5 litra
KLONDIKE, alebo 6 ml na 1 liter KLONDIKE. Alternatívne môže byť
použitý VALCLONE tónovací systém pre dosiahnutie požadovanej farby. Pre
dosiahnutie zlatého alebo strieborného efektu, je potrebné pridať GOLD
ADDITIVE G 100 alebo SILVER ADDITIVE G 200 do farebného produktu,
v nasledujúcich množstvách: 250 ml na 2,5 litra KLONDIKE, alebo 100 ml
na 1 liter.
METODY APLIKÁCIE:
Proces aplikácie KLONDIKE pre dosiahnutie jednotlivých efektov je
popísaný nižšie:

2) Klasický efekt - (štetec + špachtla)
aplikujte PRIMER 900 so štetcom
a počkajte približne 6 hodín pri teplote
20°C

1) - PRIMER 900

2) - KLONDIKE

naneste produkt KLONDIKE štetcom PV
76 a uistite sa, že máte dostatočné
množstvo KLONDIKE a pomocou
krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých
všetkými smermi, doprava doľava a
naopak, a zdola nahor a naopak, nanášaním
tenkej vrstvy náteru, ktorý je viac menej
nepravidelný
po približne 20 minút pri teplote 20 ° C,
použite kovovú špachtľu PV 43 (bez
nanášania produktu) k vyhladeniu
dekorovaného povrchu vo všetkých
smeroch.

1) Klasický efekt - (špachtla)
aplikujte PRIMER 900 so štetcom
a počkajte približne 6 hodín pri teplote
20°C
3)

ďalej, po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20 °
C, aplikujte druhú vrstvu KLONDIKE
a používajte štetec PV 76 rovnakou technikou
ako prvom nátere

1) - PRIMER 900

aplikujte KLONDIKE s kovovou
špachtľou PV 43 nerovnomernými ťahmi
15 - 30 cm dlhými vo všetkých smeroch,
vytvárajúc svetlé a nerovnomerné nátery na
povrchu.

4) – KLONDIKE

Počkajte približne 1 hodinu pri 20 ° C a prejdite
celú plochu, na ktorú už bola nanesená vrstva
náteru pomocou kovovou špachtľou PV 43 (bez
nanášania produktu), aby približne 15 - 20 cm
dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vytvoril taký
tlak, že farebné časti splývajú, zmenšia sa, čím sa
vytvorí svetelný a tieňovaný efekt.

2) - KLONDIKE

po 5 - 6 hodín pri teplote 20 ° C, aplikujte
druhý náter KLONDIKE rovnakým
spôsobom ako pri prvom nátere (popísanom
vyššie).
5)

3) Efekt - (štetec)

3) – KLONDIKE

Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20 °
C a potom ešte raz prejdite celý povrch, na
ktorý už bol aplikovaný KLONDIKE s
rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou
PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých
smeroch krížom krážom približne 15 - 20
cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch
vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splývajú,
zmenšia sa, čím sa vytvorí svetelný a
tieňovaný efekt.

aplikujte PRIMER 900 so štetcom a počkajte
približne 6 hodín pri teplote 20°C

1) - PRIMER 900

4)

1

KLONDIKE
naneste produkt KLONDIKE LIGHT štetcom
PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo
KLONDIKE a pomocou krátkych ťahov štetcom
8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava
doľava a naopak, a zdola nahor a naopak,
nanášaním tenkej vrstvy náteru, ktorý je viac
menej nepravidelný.
2) - KLONDIKE

po približne 5 - 6 hodín pri 20 ° C, aplikujte
druhú vrstvu KLONDIKE, rovnakou technikou
ako pri prvom nátere.

3) - KLONDIKE

počkajte približne 1 hodín pri 20 ° C a prejdite
celú plochu, na ktorú už bola nanesená vrstva
náteru štetcom PV 76, ale bez použitia náteru
a ťahmi krížom-krážom vo všetkých smeroch
vyvíjajte tlak na povrch

4)

Pozn: Výsledný efekt aplikovania metódy štetcom sa môže líšiť od
farebnej vzorky zobrazenej v katalógu, ktoré boli aplikované metódou
klasického efektu.
Konečný výsledok sa líši najmä keď je aplikovaný KLONDIKE + GOLD
ADDITIVE G 100 alebo SILVER ADDITIVE G 200.
Je preto potrebné najprv otestovať aplikáciu výrobku na malej ploche, aby sa
zabezpečil žiadaný výsledný efekt, a potom je možné pokračovať na ostatnej
ploche.
TECHNICKÉ ÚDAJE: Špecifikácia
Hmotnosť: KLONDIKE: 1020 ± 30 g / l pri 20 ° C; PRIMER 900: 1,500 ±
30 g/l pri 20°C
Riedenie: PRIMER 900, KLONDIKE, GOLD ADDITIVE G 100, SILVER
ADDITIVE G 200 sú všetky pripravený na použitie.
Výdatnosť: KLONDIKE približne 1 liter na 5-6 m² pre všetky efekty;
PRIMER 900 približne 1 liter na 14 - 15 m² na jeden náter.
Balenie: KLONDIKE dostupný v 1 litrovom a 2,5 litrovom balení; PRIMER
900 je dostupný v 500 ml a 1-litrovom balení; GOLD ADDITIVE G 100,
SILVER ADDITIVE G 200 sú dostupné v 100 ml a 250 ml balení; COLORI
sa dodáva v 80 ml a 480 ml balení.
Aplikácia: pri teplote: + 5 ° C a + 30 ° C.
Schnutie: v nezaprášenom prostredí po dobu približne 3 hodín pri teplote
20 ° C. Suchý po 4-6 hodinách pri 20 ° C. Úplne suchý po 24 hodinách, v
závislosti od teploty v miestnosti.
Odolný keď je úplne vyschnutý a priedušná vrstva, poskytuje dobrú odolnosť
voči nárazom a normálnemu opotrebeniu.
Umývateľnosť: umývateľný s vodou a bežnými saponátmi po 15 dňoch od
nanesenia. Čistenie: vodou a saponátom.
Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje
pri teplota nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.
Stabilita: približne 2 roky, ak je dobre utesnený a nikdy nebol otvorený.

NÁVOD NA POUŽITIE
4) staré steny. Odstráňte starý nepriliehavý a opadajúci náter a umyte celú
plochu vodou a vhodným saponátom. Ďalej aplikujte fixačný náter vhodný
pre daný typ povrchu. Ak je fixačný náter úplne suchý, naneste vrstvu
PRIMER 900 a po 6 hodinách pri teplote 20 ° C, pokračujte s aplikáciou
KLONDIKE, ako je popísané v bodoch 1, 2 alebo 3.
5) nové steny. Vyčistite povrch (a ak je to nutné), ktorý chcete maľovať.
Potom ako je úplne suchý aplikujte vrstvu fixačný náteru. Keď je fixačný
náter úplne suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po 6 hodín pri 20 ° C,
pokračujte v nanášaní KLONDIKE, ako je popísané v bode 1, 2 alebo 3.
6) drevo, sklo, ľahké kovy a povrchovo upravené železo. Odstráňte všetku
mastnotu a prach z povrchu, tak aby bol úplne hladký a čistý. Naneste vrstvu
penetračného náteru, ktorý je vhodný pre daný typ povrchu, a potom naneste
vrstvu PRIMER 900. Po 6 hodinách pri 20 ° C pokračujte v nanášaní
KLONDIKE, ako je popísané v bode 1, 2 alebo 3.
7) Surové železo (povrchovo neupravené). Odstráňte všetku mastnotu a
všetky vrstvy hrdze z povrchu a aplikujte jednu vrstvu (alebo viac) vhodného
antikorózneho náteru.. Po úplnom vysušení, naneste vrstvu PRIMER 900 a po
6 hodinách pri 20 ° C pokračujte v nanášaní KLONDIKE ako je popísané v
bode 1, 2 alebo 3.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade
kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.
Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.
Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú podľa najlepších
skúsenosti výrobcu, správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky,
v ktorých sú používané jeho výrobky nie sú pod jeho kontrolou, nenesie
výrobca zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady.
Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej
ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný výsledok a až potom
pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte dekoratívny
efekt pravidelne počas aplikácie). Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s
obrázkami zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% a 30%, v závislosti od
spôsobu nanášania výrobku; Je preto odporúčané urobiť malú skúšku pred
začatím prác. Každá práca by mala byť začatá a dokončená tou istou osobou.
Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely
medzi rôznymi dávkami, alebo v prípadoch, keď je číslo dávky nespoľahlivé.
V prípade, že sa tieto dávky líšia, je nutné zmiešať všetok materiál vo veľkom
kontajneri pred začatím procesu nanášania, aby sa zabránilo rozdielom vo
farebných odtieňoch pri nanášaní použitého produktu.
Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku pri použití KLONDIKE,
odporúčame pracovať rýchlo a používať kovovú oceľovú špachtľu PV 43
alebo štetec PV 76 v závislosti od žiadaného výsledku.
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